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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αριθμ. Πρωτ.: 30833/15-06-2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ Ινστιτούτο Γενετικής 

Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, 

προϋπολογισμού 136.687,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ (169.491,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για τις ανάγκες του Έργου «Improving 

the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-

pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.  

Το έργο υλοποιείται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των 

συμμετεχουσών χωρών. 

Η προς ανάθεση προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θερμοκηπίου (ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) περιγράφονται αναλυτικά στο 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Γενικά στοιχεία διαγωνισμού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θερμοκηπίου 

Η προς δημοπράτηση προμήθεια αποτελεί τμήμα του παραδοτέου Del. 4.1.2 Low altitude multi-

purpose nursery της πράξης «Improving the conservation of the priority plant in the cross 

border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό 

ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια εξοπλισμού θερμοκηπίου και υπαίθριο σύστημα σκίασης», 

CPV:44211500-7, εκτιμώμενης αξίας 93.700,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 2: «Διατάξεις συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου», CPV:42961000-0, 

εκτιμώμενης αξίας 42.987,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

 

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή 

Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ/ 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων 

Προϋπολογισμός 136.687,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 

169.491,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται: α) σε παρακράτηση 
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φόρου 4%, β) κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων 

(υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης), γ) 

παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής 

Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 

1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017, δ) παρακράτηση 

ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου για τις συμβάσεις 

που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 36 του 

4412/2016-υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης). Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 

1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της 

κράτησης 0,06% και επί της παρακράτησης 0,06% 

διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

 

Διαδικασία Ανάθεσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 4605/2019. Η 

ανοικτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 43,  δηλαδή 15 ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κριτήριο Ανάθεσης Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει μόνο τιμής. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της 

καθαρής αξίας της/των προσφερόμενης/ων 

ομάδας/ομάδων ειδών, όπως επίσης και οι λοιποί 

όροι του Τμήματος ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής 

Προσφορών 

18-06-2020, ημέρα Πέμπτη 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών 

06-07-2020, ημέρα Δευτέρα 

Ημερομηνία Διενέργειας 

(ηλεκτρονική αποσφράγιση 

προσφορών) 

07-07-2020, ημέρα Τρίτη 

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού 30833/15-06-2020 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής 

προσφοράς 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 

mailto:director@ipgrb.gr
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«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11145 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS El522 

Τηλέφωνο 2108392000 

Φαξ 2108231438 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@elgo.gr  

Τόπος αποστολής των δικαιολογητικών 

του διαγωνισμού και διάθεσης των υπό 

ανάθεση αγαθών 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών 

Πόρων, Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα 

Θέρμης, ΤΚ 570 01, Θεσσαλονίκη 

Αρμόδιος για πληροφορίες1για 

διαδικαστικά θέματα του διαγωνισμού : 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος για πληροφορίες2που αφορούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές  

Αικατερίνη Γρηγοριάδου  Τηλ 2310471110 με εσωτ. 0 215 

Ιωάννης Γανόπουλος  Τηλ 2310471110 με εσωτ. 0 127 

Αφροδίτη Τσάμπαλλα Τηλ 2310471110 με εσωτ. 0 103 

e-mail: admin@ipgrb.gr & director@ipgrb.gr 

 

 

 

 
 
 
 
Αικατερίνη Γρηγοριάδου Τηλ. 2310471110 εσωτ.215 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.elgo.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 

διαδίκτυο (URL) 

http://www.elgo.gr/index.php/el/ 

Ι.2) Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr (http://elgo.gr/index.php/el/elgo-

demeter-press-competitions-proclamations). 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

 

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου  Δημόσιου 

Τομέα, διαθέτει  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο 

πλαίσιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ συγχωνεύθηκαν: 

                                                           
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
2 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

mailto:director@ipgrb.gr
mailto:info@elgo.gr
mailto:admin@ipgrb.gr
http://www.elgo.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) ο Οργανισμός Γεωργικής  

Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) ο 

Οργανισμός  Πιστοποίησης  και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και 

δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ). Οι αρμοδιότητες  των 

συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» που λειτουργεί 

ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ίδρυσής του. 

I.4) Κύρια δραστηριότητα 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων 

που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, με τη 

διενέργεια στοχευμένης έρευνας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & 

τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους 

στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος, σταδιακά και των αυγών, 

καθώς και άλλων προϊόντων στη χώρα. 

Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο 

 

Τμήμα Είδος Εξοπλισμού 
Προϋπολογισμός 

 (χωρίς ΦΠΑ) σε € 

1 
Προμήθεια εξοπλισμού θερμοκηπίου και υπαίθριο 

σύστημα σκίασης 
93.700,00 

2 Διατάξεις συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου 42.987,00 

 

Εκτιμώμενη συνολική αξία (αξία χωρίς ΦΠΑ): 136.687,00 ευρώ (€) με ΦΠΑ (24%) 

169.491,88 ευρώ (€). 

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η σύμβαση διαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Κάθε 

συμμετέχων δύναται να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο 

των τμημάτων της παρούσας. Επισημαίνεται ότι τα τμήματα δεν μπορούν να 

διασπαστούν στα επιμέρους αυτών είδη και ως τούτου οι συμμετέχοντες πρέπει να 

καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. 

ΙΙ.2) Περιγραφή 

ΙΙ.2.1) Τόπος εκτέλεσης: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 

Θεσσαλονίκη. 

ΙΙ.2.2) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο 

τιμής. 

ΙΙ.2.3) Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις -3- μήνες. 

ΙΙ.2.4) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές. 

ΙΙ.2.5) Φορέας αρμόδιος για την παραλαβή των αγαθών της σύμβασης: Η Επιτροπή Παραλαβής 

στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που 

ορίστηκε για το έργο. 

Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
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ΙΙΙ.1.1) Να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο Τεύχος της Προκήρυξης 

του διαγωνισμού. 

ΙΙΙ.1.2) Εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) της/των 

προσφερόμενης/ων τμήματος/τμημάτων. 

ΙΙΙ.1.3) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

ΙΙΙ.1.4) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους (π.χ. οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο). 

ΙΙ.1.5) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν απαιτείται. 

ΙΙ.1.6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

 Τμήμα 1: 

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας δίναται να παρέχει εγγύηση του κατασκευαστή 

για όλα τα υλικά του θερμοκηπίου, η οποία δε μπορεί αν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών.  

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας ότι δύναται να προμηθεύει όλα τα επί μέρους 

ανταλλακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του εξοπλισμού καθ΄ όλη την διάρκεια της 

προσφερόμενης εγγύησης λειτουργίας. Η εν λόγω προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών 

που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προς προμήθεια εξοπλισμός φέρει την ένδειξη CΕ. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εκπαιδεύσει στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 

στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.  

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του 

προσφερόμενου προς προμήθεια είδους είναι σύμφωνες και πληρούν τα οριζόμενα στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται με το πέρας 

των εργασιών, να εκτελέσει όλες τις εργασίες καθαριότητας των χώρων εντός των θερμοκηπίων 

και τη μεταφορά των απορριμμάτων σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, εντός του 

αγροκτήματος Θέρμης. 

η) Όλα τα εγχειρίδια και τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και των υλικών που θα προμηθεύσει 

και θα εγκαταστήσει, να είναι στην Ελληνική γλώσσα ώστε να είναι εύκολα προς χρήση από το 

προσωπικό του ινστιτούτου. 

Τμήμα 2:  

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας δίναται να παρέχει εγγύηση του κατασκευαστή 

για όλα τα υλικά του θερμοκηπίου,  η ποία σε μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών. 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας ότι δύναται να προμηθεύει όλα τα επί μέρους 

ανταλλακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του εξοπλισμού καθ΄ όλη την διάρκεια της 

προσφερόμενης εγγύησης λειτουργίας. Η εν λόγω προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών 

που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προς προμήθεια εξοπλισμός φέρει την ένδειξη CΕ. 

mailto:director@ipgrb.gr
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δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εκπαιδεύσει στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 

στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του 

προσφερόμενου προς προμήθεια είδους είναι σύμφωνες και πληρούν τα οριζόμενα στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται με το πέρας 

των εργασιών, να εκτελέσει όλες τις εργασίες καθαριότητας των χώρων εντός των θερμοκηπίων 

και τη μεταφορά των απορριμμάτων σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, εντός του 

αγροκτήματος Θέρμης. 

η) Όλα τα εγχειρίδια και τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και των υλικών που θα προμηθεύσει 

και θα εγκαταστήσει, να είναι στην Ελληνική γλώσσα ώστε να είναι εύκολα προς χρήση από το 

προσωπικό του ινστιτούτου. 

Τμήμα ΙV: Διαδικασία 

ΙV.1) Περιγραφή 

ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. H ανοικτή διαδικασία θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 και για τις προθεσμίες στο άρθρο 121 

ως δημόσια σύμβαση κάτω των ορίων, δηλαδή 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/2019. Η 

διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

ΙV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06-07-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12.00. 

IV.2.2) Γλώσσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές: Ελληνική. 

IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως τις 08-01-2021. 

IV.2.4) Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 07-

-07-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 12.00, τόπος η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εξουσιοδοτημένα άτομα για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε για το έργο με την αριθμ. 

41 απόφαση της 6ης/8-5-2020 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Τμήμα V: Διαδικασίες προσφυγής 

V.1.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

V.1.2) Υποβολή προσφυγών: Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής 

κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου. 

V.1.3) Προθεσμίες προσφυγών: α) Για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 

γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ, β) Για την άσκηση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία 

είναι i) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
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ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή ii) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας ή iii) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 

πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

V.2) Δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης 

Το πλήρες κείμενο (τεύχος) της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στις 16-06-2020 στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) περίληψη της παρούσας 

Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/.  

Το πλήρες κείμενο (τεύχος) της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και έλαβε τους ακόλουθους συστημικούς αριθμούς 

ανά τμήμα: ΤΜΗΜΑ 1:  93594  και  ΤΜΗΜΑ 2:  93596. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές 

εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. 

Η προκήρυξη (περίληψη) και το πλήρες κείμενο (τεύχος) θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://elgo.gr/index.php/el/elgo-

demeter-press-competitions-proclamations. 

 

      Για τον Οργανισμό 

     Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 
 

 

       Καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν 

      Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
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